
 
J e g y z ı k ö n y v 

 
 

Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2011. március 28-án tartott 
testületi ülésén. 

 
Jelen vannak: Sellei Tamás polgármester, Pinezits Tamás alpolgármester, Zambóné Németh 

Ilona jegyzı, Gáspár András, Holczmann Péter, Juhász János, Talhammer László 
képviselık,  

 
A polgármester által meghívott: Egyed Mária Szociális Szolgáltató Központ 

intézményvezetıje, Koloszárné Varga Elvira iskolaigazgató, Bokor Tiborné óvónı. 
 
Távolmaradását bejelentette: Farkas Norbert képviselı 
 
Sellei Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fı képviselıbıl 
jelen van 6 fı, a testületi ülés határozatképes. Javaslatára a testület megállapítja az alábbi 
 
 

N A P I R E N D E T : 
 
 
1. Fertıd Mikro-Térségi Szociális Szolgáltató Központ beszámolója 
    a.) Családsegítı szolgálat 2010. évi szakmai tevékenységérıl 
    b.) Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi tevékenységérıl 
 
    Elıadó: Egyed Mária intézményvezetı 
 
2. Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetési teljesítésérıl 
 
    Elıadó: Sellei Tamás polgármester 
    Elıkészítette: Böszörményi Zsanett gazdálkodási tanácsos 
 
3. Az Önkormányzat 2011-2014. évi gazdasági programja 
 
    Elıadó: Sellei Tamás polgármester 
 
4. Közzétételi Szabályzat 
 
   Elıadó: Zambóné Németh Ilona jegyzı 
 
5. Testületi döntést, jóváhagyást igénylı ügyek 
 
    Elıadó: Sellei Tamás polgármester 
 
 
 



2. 
 
 
 
1. Napirendi pont 
 
      Fertıd Mikro-Térségi Szociális Szolgáltató Központ beszámolója 
    a.) Családsegítı szolgálat 2010. évi szakmai tevékenységérıl 
    b.) Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi tevékenységérıl 
 
Egyed Mária intézményvezetı: Az idei évben a házi segítségnyújtásra is kiterjesztettük a 
szolgáltatást. A Gyermekjóléti Szolgálat a 2010-es évben nagyon intenzív munkát végzett a 
településen, 12 gyermekkel foglalkoztak eredményesen. Egy gyermek védelembevételére 
került sor, akinél szigorúbb intézkedést kellett alkalmazni, és az számonkérést is igényelt. A 
családoknál komplex családsegítés valósul meg.  
 
Sellei Tamás polgármester: Vigyázni kell arra, hogy a rászorulók ne tudják támadni a 
hivatalt úgy, hogy megkerülésükkel a közvetlenül a gyermekjóléti szolgálattól kérik a 
segítséget. Az életvezetési tanácsadást hasznosnak és szükségesnek tartom. Fontosnak tartom 
a segítséget abban az esetben, ha a család önhibáján kívül került nehéz helyzetbe. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület 6 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 
17/2011.(III.28.)      H a t á r o z a t : 
 
Pereszteg Község Önkormányzatának képviselı-testülete a Családsegítı Szolgálat és a 
Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelıs: Sellei Tamás polgármester 
Határid ı: azonnal 
 
2. Napirendi pont 
 
 Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetési teljesítésérıl 
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület 6 
igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi rendeletet alkotja: 
 
5/2011.(III.28.)      R e n d e l e t : 
 
Pereszteg Község Önkormányzatának képviselı-testülete rendeletet alkot az Önkormányzat 
2010. évi költségvetésének teljesítésérıl. 
 
Felelıs: Sellei Tamás polgármester 
Határid ı: azonnal 
 



3. 
 
 
3. Napirendi pont 
 
  Az Önkormányzat 2011-2014. évi gazdasági programja 
 
Juhász János képviselı: Az infrastrukturális fejlesztésekre érdemes beruházni, ha az 
megtérülı beruházás. Az energiát meg kell próbálni helyben felhasználni, a megújuló 
energiák folyamatosan jelennek meg települési szinten is. A gazdasági programban 
foglaltakkal egyetértek. Megközelítıen olyan beruházásokat és felújításokat tervezzünk, 
amelyeknek a megvalósíthatósági esélye is meglesz. Nagy hangsúlyt kell fektetni a 
pályázatokra, és azokra, ahol a megtérülési százalék a legmagasabb. 
 
Sellei Tamás polgármester: A gazdasági program összeállítása az elızı ciklus programjának 
váza alapján történt. Ezt egészítettem ki a testület által korábban megtárgyalt javaslatokkal, 
tervekkel, tennivalókkal. Kérem a testületi tagokat, hogy részletesen tárgyaljuk meg a 
gazdasági program tervezetét, és mondják az egyes pontokkal kapcsolatos véleményüket, 
javaslataikat.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt a képviselı-testület 6 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 
18/2011.(III.28.)      H a t á r o z a t : 
 
Pereszteg Község Önkormányzatának képviselı-testülete, a javaslatok és vélemények 
megtárgyalás után az Önkormányzat 2011-2014. évi gazdasági programját tudomásul veszi és 
elfogadja. A gazdasági program a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
Felelıs: Sellei Tamás polgármester 
Határid ı: Folyamatos 
 
4. Napirendi pont 
 
 Közzétételi szabályzat 
 
Pinezits Tamás alpolgármester: A közzétételi szabályzatot, mint az önkormányzat 
informatikai felelıse átnéztem, és azt elfogadásra javaslom. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület 6 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
 
 
 

4. 



 
 
19/2011.(III.28.)      H a t á r o z a t : 
 
Pereszteg Község Önkormányzatának képviselı-testülete az Önkormányzat Közzétételi 
Szabályzatát tudomásul veszi és elfogadja.  
 
Felelıs: Zambóné Németh Ilona jegyzı 
Határid ı: Folyamatos 
 

4. 
 
 

Kérdések, bejelentések 
 

 
Sellei Tamás polgármester: Az alábbiakról tájékoztatja a testületi tagokat: 
- A csapadékvíz-elvezetési rendszer kiépítése zavartalanul megkezdıdött 
- Lakossági kérelem érkezett a volt malomárok úttá nyilvánítására 
- A Zsirai Szociális Otthon gondozottjai tartanak elıadást a hétvégén a Faluházban. 
- Faluszépítési program szervezését kezdtük el. 
 
Több kérdés, bejelentés nem volt, a polgármester megköszönve a megjelenést, a testületi ülést 
bezárja. 
 

Kmft. 
 
 
Sellei Tamás       Zambóné Németh Ilona 
polgármester       jegyzı 
 


